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چکیده
پژوهش کنونی ،با هدف برآورد اثر شمار سلولهای سوماتیک بر مقدار شیر روزانهی گاوهای شیری ایران در گامههای
مختلف شیردهی با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون چندکی اجرا گردید .از تعداد  784532رکورد روز آزمون متعلّق به
 93259رأس گاو شیری شکم اوّل (فرزندان  2741رأس گاو نر و  79843رأس گاو ماده) در  660گلّه استفاده شد که طیّ
سالهای  1382الی 1392زایش داشتند .صفت تحت بررسی ،مقدار شیر روز آزمون و مدل برازشیافته بر دادهها ،رگرسیون
کوآنتایل بود .همهی ضرایب تابعیّت برآورد شده ،منفی بودند که نشاندهنده کاهش مقدار شیر روزانه است با افزایش شمار
سلولهای سوماتیک است .بدون در نظر گرفتن گامههای مختلف شیردهی و بر اساس قدر مطلق ،کمترین و بیشترین ضریب
تابعیّت ،بهترتیب در صدک نود و پنجم و پنجم مشاهده گردید .با در نظر گرفتن گامههای شیردهی ،در گامهی هفتم ،صدک
پنجم بیشترین افت ( 238گرم کاهش شیر روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) و در صدک نود
و پنجم ،گامهی چهارم کمترین افت ( 64گرم کاهش شیر روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر)
مشاهده گردید .یافتهها نشان داد در چندکهای باالتر شیر روزانه ،از میزان اثرگذاری افزایش شمار سلولهای سوماتیک
کاسته میشود که نشان میدهد گاوهای پرتولید ،بهمیزان کمتری دچار افت تولید حاصل از افزایش شمار سلولهای
سوماتیک میشوند .متفاوت بودن میزان اثرگذاری شمار سلولهای سوماتیک بر مقدار شیر گاوهایی که توان تولید متفاوت
دارند ،باید در امر ارزیابی ژنتیکی دامهای گلّه درنظر گرفته شود.

واژههای کلیدی :ورم پستان ،رگرسیون چندکی ،گاوهای شیری ،افت تولید و سلولهای سوماتیک.
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مقدّمه
طبق نتایج آمارگیری انجام شده در سال  1395تعداد کلّ گاوداریهای صنعتی کشور  26061واحد با ظرفیّت 3619696
رأس بوده است که از این تعداد 17132 ،گاوداری صنعتی با ظرفیت کلّ  2442943رأس مربوط به فعالیّت پرورش گاو شییری
میباشد .با توجّه به آمار و اطّالعات موجود ،میتوان دریافت که اهداف اصالحنژادی در ایران باید برای افیزایش تولیید شییر در
کشور برنامهریزی شود .لذا مطالعه و بررسی عواملی که روی تولید و ترکیب شیر نقش مؤثّری دارند ،اهمّیّتی دوچندان میییابید
( .)Kharrati-Koopaei et al, 2012از طرفی ،علیرغم پیشرفتهای عظیم در دانش ژنتیک ،مدیریّت تغذیه ،جایگاه و شرایط
شیردوشی ،در بیشتر گلّههای شیری پرتولید ،ورم پستان تحت بالینی سهم زیادی در بروز گروهیی از بیمیاریهیای چنیدعاملی
(که با عنوان بیماریهای مرتبط با تولید شناخته مییشیوند) دارد ( .)Batavani et al, 2007در مییان ایین بیمیاریهیا ،ورم
پستان ،از جنبهی اقتصادی ،مهمترین بیماری است سبب کاهش تولید شیر ،افزایش هزینههای درمانی ،منی مصیرف شییر در
خالل درمان ،تغییر در بهداشت و کیفیّت ترکیبات شیر ،کاهش زاد و ولد ،مرگ و حیذف زود هنگیام مییگیردد (;et al, 2008

 .)Yang et al, 2011; Leslie and Dingwell, 2000; Kitchen, 1981 Akerstedtوضعیّت سالمت حییوان جیزو صیفات
شایستگی ) (Fitness traitsمحسوب میگردد ( .)Goddard and Wiggans, 1999تشخیص ورم پستان با توجّه به توصیّه-
های فدراسیون بینالمللی لبنیات ( )IDFبر اساس شمار سلولهای سیوماتیک و میکروارگانیسیمهیا اسیت (.)Pyorala, 2003
شمار سلولهای سوماتیک ،یک شاخص مناسب برای تشخیص سالمت پستانی است که عالوه بر صفات تولیدی ،بر روی صیفات
شایستگی نیز اثرگذار است .شیر ،همیشه حاوی تعداد مشخّصی از انواع سلولهای سوماتیک بوده و نسبت آنهیا بیا توجّیه بیه
وضعیّت سالمت پستان گاو متفاوت است ( .)Daghigh Kia et al, 2016برخی از سلولهای سوماتیک که بهطیور معمیول در
شیر وجود دارند؛ نقش مهمی در حفاظت از غدد پستان دارند و ممکن است بهعنوان یک عملکرد مراقبتی در غدد غییر عفیونی
در نظر گرفته شود ( .)Sharma et al, 2011شمار باال از سلولهای سوماتیک در شیر ،اثرات منفی بر کیفیّت شییر خیام دارد.
ورم پستان تحتبالینی با تولید کم شیر ،تغییر در چگالی شیر ،احتمال کاهش پروتئین شیر و کاهش سطح بهداشت شیر همراه
است؛ زیرا ممکن است حتّی حاوی موجودات بیماریزا باشد ( Sharma et al, 2011؛  .)Namjo et al, 2016با وقوع التهیاب
در سیستم پستانی ،سوخت وساز کبد مختل میشود ( .)Moyes, 2015از آنجا که شمار سلولهای سوماتیک در شییر گاوهیا،
سنجهای از وضعیّت بهداشت و سالمت بافت پستان است ،پس میتوان نتیجهگیری کرد که گاوهای مبتال به ورم پستان (بالینی
و یا تحت بالینی) استعداد بیشتری را برای نشان دادن بیمارهای متابولیک داشته باشند .بروز ورم پستان ،زمینهی الزم را بیرای
عدم مصرف خوراک کافی و مورد نیاز حیوان برای تأمین احتیاجات شیردهی ایجاد میکند؛ که در پیآن ،احتمال وقیوع تعیادل
منفی انرژی و افزایش وقوع بیماریهای متابولیک دیگر را نیز افزایش میدهید ( .)Namjo et al, 2016کیاهش شییر ناشیی از
افزایش شمار سلولهای سوماتیک در شیر گاو ،ناشی از پاسخ التهابی غدّه پستان گاو در برابر عفونتهای ناشیی از پیاتوژنهیای
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مؤثّر بر پستانداران است )  .)Hortet and Seegers, 1998; Seegers et al, 2003در پژوهشهای گذشته با در نظر گرفتن
شکم زایش و گامهی شیردهیآستانههای مختلفی از شمار سلولهای سوماتیک تعیین شده است که در آن شیر تولیدی شیروع
به تأثیر پذیرفتن و تغییر میکند؛ تغییر شیر در نقطهی آستانهای  7400سلول در هر میلییلیتیر شییر را بیرای نیژاد هلشیتاین
گزارش کردند ()Durr et al, 2008؛ گرچه ممکن است با توجّه به اثر بالقوهی عوامل جغرافیایی این همبستگی با جمعیّتهای
مجزا گاو شیری قابل ارتباط نباشد ( .)Boland et al, 2013به هر حال ،این نقطهی آستانهای بستگی به شکم زایش و گامیهی
شیردهی دارد ( .)Hand et al, 2012در پژوهشی دیگر نقطهی آستانهای را  12400سلول در هر میلییلیتیر شییر بیرای نیژاد
هلشتاین گزارش کردند ( .)Gonçalves et al, 2018رگرسیون کوآنتاییل بیهعنیوان تعمیمیی بیر تخمیین حیدّاقل مربعیات
کالسیک معرفی شد ( .)Koenker and Hallock, 2001در فرآیندهای اکولوژیکی برای مشاهدهی کاملتر روابط احتمالی بین
متغیّرها از رگرسیون کوانتایل استفاده میشود ،بهطور معمول تمام عواملی که بر فرآیندهای اکولوژیکی اثر مییگذارنید ،انیدازه-
گیری نمی شوند و در مدل آماری برای بررسی رابطه بین متغیّرهیای میرتبط بیا آن فرآینید اسیتفاده مییشیوند ( Brian and

 .)Barry, 2003در پژوهشهای گذشته بهنقش کلیدی رگرسیون کوآنتایل در ارتقاء پژوهشهای پزشکی پرداختیه شیده اسیت
( .)Madadizadeh et al, 2016بهنظر میرسد تاکنون پژوهشی در خصوص اثر شمار سلولهای سوماتیک بر مقدار شیر روزانه
با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل انجام نشده باشد .لذا این پژوهش ،با هیدف تعییین مییزان و نحیوهی اثرگیذاری
شمار سلولهای سوماتیک بر تولید شیر گاوهای شیری ایران در گامیههیای مختلیش شییردهی بیا اسیتفاده از روش رگرسییون
کوآنتایل اجرا گردید.
مواد و روش
دادههای مورد استفاده در پژوهش کنونی ،متعلّق به مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی (وابسته به وزارت جهاد
کشاورزی) بود .اطّالعات مورد نیاز ،دربرگیرندهی رکوردهای شیر روز آزمون گاوهای شیری (گلّههای تحت پوشش رکوردگیری)
در برخی از استانهای ایران بود .تعداد  784532رکورد روز آزمون متعلّق به  93259رأس گاو شیری شکم اوّل (فرزندان
 2741رأس گاو نر و  79843رأس گاو ماده) در  660گلّه استفاده شد که طیّ سالهای  1382الی 1392زایش داشتند .برای
هر رأس گاو حدّاقل  7رکورد روز آزمون وجود داشت .برای بررسی اثر شمار سلولهای سوماتیک بر مقدار شیر روز آزمون در
گامههای شیردهی مختلش ،از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل استفاده گردید .در مدل آماری اثر استان ( 10استان) ،سال
زایش ( ،)1382-1392ماه زایش (فروردین  -اسفند) ،گامهی شیردهی ( 10ماه شیردهی) ،درصد ژن هلشتاین گاو (دو گروه:
 -1زینه  -2اصیل هلشتاین) ،سن نخستین زایش (دو گروه  -1کمتر یا مساوی  25ماه  -2بیشتر از  25ماه) ،نوع اسپرم پدر
حیوان (سه گروه -1 :اسپرم ایرانی  -2اسپرم کانادایی  -3اسپرم آمریکایی) ،تنوّع درونگلهای برای تولید شیر (بر اساس
واریانس تولید شیر در گلّهها و با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )23و آنالیز خوشهای ،گلّهها به دو گروه مذکور تقسیم-
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بندی شدند) ،و همچنین متغیّر کمکی شمار سلولهای سوماتیک (بر حسب  100هزار سلول در میلیلیتر شیر) قرار داده
شدند .مدل کوآنتایل توسّط نرمافزار ( SASنسخهی  )9/4بر دادهها برازش داده شد .مدل رگرسیون کوآنتایل مورد استفاده ،به-
صورت زیر بود:
E ( y X  x)  X 

که تاب کوآنتایل شرطی خطّی:
) Q( X  x)  x (

از طریق معادلهی زیر حاصل میگردد (:)Bahri Binabaj et al, 2021

)  xi
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P
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که در معادالت فوقy ،

بردار مشاهدات (مربوط به شمار سلولهای سوماتیک است)،



بردار ضرایب رگرسیون خطّی

در صدک  اُم است.
نتایج و بحث
در شکل  1برآورد پارامتر ضریب تابعیّت مربوط بهمیزان کاهش تولید شیر در چندکهای مختلش بدون در نظر گرفتن
گامهی شیردهی نشان داده شده است .بر اساس شکل مزبور ،همهی ضرایب تابعیّت برآورد شده ،منفی میباشند؛ که نشان-
دهنده کاهش مقدار شیر روزانه با افزایش شمار سلولهای سوماتیک شیر است .با اینحال ،تغییرات ضریب تابعیّت ،در چندک-
های مختلش شیر روزانه ،گاوها نزولی است؛ بهگونهای که بر اساس قدر مطلق ،کمترین و بیشترین ضریب تابعیّت ،بهترتیب در
صدک نود و پنجم ( 92گرم کاهش شیر روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) و پنجم ( 204گرم
کاهش شیر روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) مشاهده گردید .این امر ،نشان میدهد گاوهایی
که تولید شیرشان در چندکهای باالیی باشد ،افت تولیدشان کمتر از گاوهایی است که در چندکهای پائینی تولید مینمایند.
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Figure1. Daily milk loss (in kilograms) for an increase of 100,000 somatic cells

شکل  .1میزان کاهش شیر روزانه (بر حسب کیلوگرم) بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک
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شمار سلولهای سوماتیک شاخصی از مقاومت و حساسیّت گاو به ورمپستان میباشد و برای نظارت بر سطح و یا وقوع
ورمپستان تحت بالینی در گله یا گاوها بهصورت فردی استفاده میشود .در طول چند دههی گذشته علیرغم پژوهشها و پیاده
سازی شدید راهبردهای مختلش کنترل ورم پستان در گاو ،وجود این بیماری همچنان سودآوری صنعت لبنیات را بهشدّت
تحت تأثیر قرار داده است ( .)Malik et al, 2018ورمپستان ،یک واکنش التهابی غدد پستان است؛ که شای ترین بیماری
عفونی شناخته شده در گاوهای شیری است که ضرر و زیان اقتصادی قابل توجّهی برای دامپروران و شرکتهای فرآوری لبنی
بههمراه داشته است ( .)Halasa et al,2007; Gearye et al, 2012ورمپستان ،درواق  ،مشکلی برای رفاه حیوان است؛ امّا
همچنین ،بزرگترین مشکل اقتصادی در گلههای گاو شیری است ( .)Sharma et al, 2007سلولهای سوماتیک شیر شامل
سلولهای اپیتلیال منشأ گرفته از غدد پستانی و گلبولهای سفید خون (که در پاسخ به عفونتها و یا جراحتها به بافت غدد
پستان وارد میشوند) میباشد ( .)Dairyman’s Digest, 2009شمار سلولهای سوماتیک ،پیشبینی کنندهی مفیدی برای
عفونتهای داخل پستانی است و برای ارزیابی شیر از لحاظ کیفیّت ،بهداشت و کنترل ورم پستان ،اهمّیّت دارد ( Sharma et
 .)al, 2011از اینرو ،شمار سلولهای سوماتیک ،شاخصی مناسب برای تشخیص ورم پستان تحتبالینی است ( Sharma et

 .)al, 2011در پژوهشهای گذشته ،نشان داده شده است که افزایش شمار سلولهای سوماتیک ،نه تنها با کاهش تولید شیر
همراه است ،بلکه اثرات منفی شدیدی نیز بر ترکیب و کیفیّت شیر میگذارد (Gonçalves et al, :; Cinar et al, 2015

 .)2018در یک پژوهش نشان داده شد که میزان کاهش تولید شیر ،با افزایش شمار سلولهای سوماتیک به بیشتر از  100هزار
در میلیلیتر افزایش معناداری پیدا میکند ( .)Hadrich et al, 2018یافتههای پژوهش حاضر در رابطه با اثر منفی شمار
سلولهای سوماتیک بر کمیّت شیر ،مطابق با نتایج بهدست آمده در سایر پژوهشها است.
در جدول  1ضریب تابعیّت کاهش تولید شیر برای چندکها در گامههای شیردهی مختلش نشان داده شده است .سازههای
مختلفی بر شمار سلولهای سوماتیک شیر در سطح گلّه و فردی مؤثّرند که از جمله آنها میتوان بهعفونت غده پستان
) )Philpot and Nickerson, 2000مرحلهی شیردهی ( ، )Hagnestam-Nielsen et al,2009سن و تنش ،نژاد ،تغییرات
کوتاه مدّت در روز شیردهی ( ، )Sharma et al, 2011فصل و سطح تولید شیر ( ،)Green et al, 2006اشاره کرد .ورمپستان
بیماری پیچیدهای است که التهاب غدد پستان را با زیانهای سنگین اقتصادی همچون خدمات دامپزشکی و دارویی ،تشخیص
میکروبیولوژی حذف و جایگزینی حیوانات آلوده و هزینههای مدیریتی را به گله تحمیل میکند .کاهش قابل مالحظه در
عملکرد تولید شیر با عفونت های پستانی همراه است که شدّت التهاب بستگی به عوامل ایجاد کننده و پاسخ میزبان دارد،
سلولهای سوماتیک نقش مهمی در دفاع فوری ضد عفونت موضعی ایفا میکنند (Hortet and ، Tyler et al, 1989

 .)Olivier et al, 2017 ، Seegers, 1998لنفوسیتها ،ماکروفاژها ،و بعضی از سلولهای اپیتلیال سلولهای سوماتیک را
تشکیل میدهند ،سلولهای سیستم ایمنی ،بخشی از فرآیند دفاع طبیعی بدن هستند (.)Ruegg and Pantoja, 2013
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جدول  .1ضریب تابعیّت کاهش تولید شیر (ضرب شده در  )104برای برخی چندکها در گامههای شیردهی مختلف

Table1. Regression coefficient reduction milk production (multiply by 104) for some quantile in different
lactation stage
Stage 2
گام2

Stage3
گام 3

Stage4
گام 4

Stage5
گام 5

Stage6
گام 6

Stage7
گام 7

Stage8
گام 8

Stage9
گام 9

Stage10
گام 10

Quantile
چندک

Stage
گامه 11

5

2040

2295

1929

1997

1875

1979

2384

1985

2285

1831

10

1877

1915

1841

1854

1887

1961

2149

2032

1927

1724

50

1433

1265

1306

1223

1515

1503

1554

1639

1595

1605

90

944

717

1017

700

1163

1128

1107

1201

1160

1213

95

7779

729

917

640

1125

1093

935

1090

996

980

0

-0.05

Quantile95%

-0.1

Quantile50%

-0.15

Quantile5%

-0.2
-0.25

Estimation regression coefficient
)(kg/100000 SCC

Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-0.3
Figure2. Estimated regression coefficient in 5, 50 and 95 quantiles in different lactation stages

شکل .2برآورد ضریب تابعیّت در چندکهای  50 ،5و  95در گامههای مختلف شیردهی

با توجّه به جدول شماره  1در گامههای شیردهی هفتم صدک پنجم بیشترین افت( 238گرم کاهش شیر روزانه بهازای
افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) و در صدک نود و پنجم گامهی چهارم کمترین افت ( 64گرم کاهش شیر
روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) مشاهده گردید.
در شکل  2برآورد ضریب تابعیّت گامههای شیردهی برای صدک پنجم ،پنجاهم و نود و پنجم بهترتیب با
نقطهچین آبی ،خط ممتد قرمز و خط چین سبز نشان داده شده است .همانگونه که در شکل شماره  2نمایان است بیشترین
افت تولید در چندکهای پایینی و در گامههای نخستین و انتهایی شیردهی(در گامههای شیردهی هفتم صدک پنجم بیشترین
افت 238 ،گرم کاهش شیر روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) رخ میدهد ،درحالیکه در
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چندکهای باالیی درگامههای میانی بیشترین افت تولید شیر (در صدک نود و پنجم گامهی چهارم کمترین افت 64،گرم
کاهش شیر روزانه بهازای افزایش  100هزار سلول سوماتیک در میلیلیتر شیر) رخ میدهد .هرچند که میزان افت تولید شیر
در چندکهای باالیی بهمراتب کمتر از چندکهای پایینی شیردهی است که نشان دهندهی اثر کمتر شمار سلولهای
سوماتیک بر کاهش تولید شیر گاوهای پرتولید است .در گاوهای شکم اوّل بهازای افزایش یک واحد لگاریتم شمار سلولهای
سوماتیک در ابتدای شیردهی (روز  5تا  19شیردهی)  0/68کیلوگرم در روز افت تولید شیر و در اواسط شیردهی (روز  110تا
 124شیردهی)  0/55کیلوگرم و در انتهای شیردهی (روز 289تا  304شیردهی)  0/97کیلوگرم در روز تخمین زده شده است
( ،)Gonçalves et al, 2018که با نتایج حاصل از این پژوهش در صدک  50ام مطابقت دارد .کاهش شیر روزانهای که
نتیجهی افزایش شمار سلولهای سوماتیک در شیر است تحت تأثیر گامه و شکم زایش قرار میگیرد این عوامل باید در هنگام
تخمین کاهش تولید ناشی از ورمپستان تحت بالینی در نظر گرفته شوند ( .)Gonçalves et al, 2018با توجّه به نتایج
پژوهشی که در سال  2018منتشر شد گاوهای دارای شمار سلولهای سوماتیک نسبتاً باال ( 250000سلول  /میلی لیتر) در
مقایسه با گاوهای با شمار سلولهای سوماتیک نسبتاً کم ( 50000سلول  /میلی لیتر) بهطور متوسط  1/6کیلوگرم در روز شیر
کمتری تولید میکنند و همچنین خوراک مصرفی و راندمان خوراک مصرفی کاهش مییابد .کاهش مشاهده شده راندمان
خوراک با افزایش شمار سلولهای سوماتیک بهزیانهای پیشین شناخته شده اقتصادی و اثرات زیستمحیطی مرتبط با ورم-
پستان میافزاید ،که انگیزه بیشتری را برای کنترل این بیماری در گاوهای شیری ایجاد میکند ( .)potter et al, 2018در
پژوهشی که در سال  1397انجام گرفته است ،نشان داده شده است که کاهش افت تولید شیر در گامههای مختلش شیردهی
در نتاج حاصل از اسپرمهای ایرانی ،کانادایی و آمریکایی از روند منظمی برخوردار نبوده است ()Akbarpanah et al, 2018
که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.
نتیجهگیری کلّی
آنچه که این پژوهش را متفاوت میسازد ،مدلسازی اثرگذاری شمار سلولهای سوماتیک بر تولید شیر روزانه گاوهای
شیری ایران است که با روش رگرسیون کوآنتایل اجرا گردید و نشان داد گاوهای با سطح باالی تولید ،نسبت بهبیماری ورم
پستان ،مقاومتر از گاوهایی هستند که سطح پایینی از تولید را دارند .لذا ،موضوع متفاوت بودن میزان اثرگذاری شمار سلول-
های سوماتیک بر مقدار شیر گاوهایی که توان تولید متفاوت دارند ،باید در امر ارزیابی ژنتیکی دامهای گلّه درنظر گرفته شود.
سپاسگذاری
این پژوهش ،بر اساس دادهها و اطّالعات ارائه شده توسّط مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی (وزارت جهاد
کشاورزی) اجرا گردید؛ که صمیمانه از مسؤولین محترم آن ،تشکّر و قدردانی میگردد.
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Abstract
The aim of the present study was to estimate the impact of somatic cell count on daily milk yield of
Iranian dairy cows using quantile regression statistical technique. A total of 784,532 test day records
belonging to 93,259 first-parity cows distributed in 660 herds and calved during 2003-2013 were used.
The studied trait was test day milk yield and the model was defined as a quantile regression. All of the
estimated regression coefficients were negative, which indicated a decrease in the amount of daily
milk production when milk somatic cell counts increased, so that, in the spite of lactation stage, on the
basis of absolute value, the lowest and highest regression coefficients observed at ninety-fifth
percentile and fifth, respectively. Considering lactation stage in the seventh stage of fifth percentile,
the highest decrease was 238 g milk reduction per day, for increase of 100 thousand somatic cells per
ml/L of milk, and in the 95th percentile of the fourth stage, the lowest decrease was 64 grams milk
reduction per day, for increase 100 thousand somatic cells per ml/L of milk. The results revealed that
in high quantiles of daily milk yield, the impact of SCC on milk production decreases indicating that
high-producing cows are less influenced in terms of loss of milk production as SCC increases. The
difference in the amount of somatic cell count on the amount of milk production in cows with different
production potential should be considered in the genetic evaluation of herds.
Keywords: dairy cows, mastitis, milk production decreases, quantile regression and somatic cell.

